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H O T Ă R Â R E 

Privind alegerea presedintelui de sedintă al Consiliului Local Bozioru 
pentru perioada octombrie 2020 – decembrie 2020 

 
     Consiliul local al comunei Bozioru, jud. Buzau, întrunit în şedinţă 
<<extraordinară>> de îndată; 
Având în vedere :  

§ Necesitatea alegerii unui preşedinte de şedinţă pentru perioada octombrie 
2020- decembrie 2020 pentru buna desfăşurare a şedinţelor consiliului 
local; 

§ Propunerea făcută de preşedintele de vârstă domnul Filipoiu Valerian, de 
a fi ales  în funcţia de preşedinte de şedinţă dl./dna Jipa Lucia şi votarea 
propunerii cu unanimitate de voturi; 

§ Referatul de aprobare al primarului înregistrat sub nr.2906/21.10.2020; 
§ raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei com. 

Bozioru înreg. sub nr.2.907/21.10.2020, privind necesitatea alegerii unui 
preşedinte de şedinţă pentru perioada octombrie 2020- decembrie 2020 
pentru buna desfăşurare a şedinţelor consiliului local; 

În conformitate cu: 
§ prevederile art. 123 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 

privind Codul administrativ;  
§ prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică; 
    În temeiul art 196 (a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ;  

H O T A R Ă Ş T E : 
 

Art.1.  Se alege d-l (d-na) consilier JIPA LUCIA ca preşedinte de sedinta     al 
Consiliului local al comunei Bozioru, pentru perioada octombrie  2020– 
decembrie  2020.  
Art.2. Preşedintele de şedinţă conduce şedinţele consiliului şi va semna 
hotărârile adoptate de acesta. 
Art.3. Secretarul comunei va aduce la cunostinţă publică şi va transmite 
autorităţilor interesate prezenta hotărâre. 
 
BOZIORU  
Nr. 29/22.10.2020                                 
 
  PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
  FILIPOIU Valerian                         Secretar General comună 
                                                             OPREA Mirela 
…………………………                              ………………………. 
 

        Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al com. Bozioru în sedinta <<extraordinară>> din 22.10.2020  cu respectarea 
prevederilor art. 139 alin(1) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu un nr. de ___5__ voturi ,,pentru”___-
____abtineri si ____-___voturi impotriva, din totalul de 9 consilieri in functie si ____5___consilieri prezenti la sedinta. 


